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(Per lliurar omplit el dia de l'entrevista col·lectiva.)

Nivell:

Curs:

Data:

Dades personals

Del nin/nina

Llinatges: Nom:

Data de naixement: Lloc:

Nacionalitat:

Adreça familiar:

Telèfons:

Correu electrònic: 

Telèfon d'urgències: Hem de demanar per:

Composició familiar

Pare / Mare

Nom: Professió: Edat:

Mare / Pare

Nom: Professió: Edat:

Representant legal

Nom: Professió: Edat:

Nombre de germans: Lloc entre els germans:

Altres persones que conviuen a casa amb el nin/nina:

Llengua o llengües familiars:

Resum d'escolarització

Centre on ha assistit anteriorment:

Adaptació bona ha tengut dificultats:

Observacions:
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Desenvolupament del nin/nina:

Embaràs Normal Amb dificultats:

Part Normal Amb dificultats:

Ha rebut estimulació o tractament individualitzat?

Quin? Perquè?

Autonomia a l'hora de realitzar diferents accions:

Menja tot sol: Col·labora a l'hora de vestir-se i desvestir-se:

Col·labora a l'hora de rentar-se: És ordenat en les seves coses:

Control d'esfínters

A quina edat els va començar a controlar?

Actualment No els controla durant el dia No els controla durant la nit.

Nivell d'autonomia en anar al lavabo:

Salut i dades mèdiques

Intervencions quirúrgiques, intervencions o hospitalitzacions:

Malalties que ha tingut que no siguin pròpies de l'edat:

Dades mèdiques o antecedents familiars que cal tenir en compte:

Cas de malaltia crònica i si s'hagués d'administrar un medicament,

don el meu consentiment (el medicament l'aporta la família).

Signatura del pare o la mare,

Signat:
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Alimentació

Menja de tot?

Presenta algun tipus de problema amb el menjar?

Quins? (Menja només el que li agrada, és poc menjador/a, té vòmits...)

Presenta alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus d'aliment?

Menja sol/sola?

Son

Dorm sol/a? Amb quí?

Es desperta a les nits?

Necessita que algú estigui per ell/ella per adormir-se?

Quantes hores acostuma a dormir cada dia?

Fa la migdiada?

Si duu xumet, quan el demana?

Higiene

Té al·lèrgia a algun tipus de producte? (sabons, esponja, teixits...)

Col·labora en la seva pròpia higiene?

Llenguatge

A quina edat va començar a dir les primeres paraules?

Té dificultat per emetre algun so del llenguatge?

Es basa més en el llenguatge gestual que en l'oral?

Li parlau amb llenguatge adult o utilitzau les seves expressions?

Motricitat

Ha anat de grapes?

A quina edat va començar a caminar?

Té alguna dificultat motriu?
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Activitats habitual a casa

Com juga (tot sol, amb germans, amb amiguets, amb adults...)?

Quins són els seu jocs preferits?

Hores que el nin/nina passa davant la televisió

Altres activitats:

Com descriuríeu el comportament del nin/nina a casa?

Fa altres activitats en sortir d'escola o en el temps lliure?

Quines?

Observacions

Normalment dinarà a l'escola? Voleu que faci migdiada quan quedi a dinar a l'escola?
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